
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0007125-12.2011.815.0011 
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : UNIMED Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Advogados : Giovanni Bosco Dantas de Medeiros e outros
Embargada : Severina Jacinto da Silva 
Advogados   : Anna Milena Guedes de Alcantara e outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.  VÍCIOS NÃO
CARACTERIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
217/225,  opostos  pela  UNIMED  Campina  Grande  -  Cooperativa  de  Trabalho
Médico Ltda, contra os termos do acórdão de fls. 200/214, o qual negou provimento
ao Agravo Retido e  à  Apelação, por ela interposta,  mantendo o decisum hostilizado
em todos os pontos.

Em suas razões,  a recorrente alega a ocorrência de
contradição no tocante à ausência de previsão de cláusulas contratuais e da negativa
do procedimento cirúrgico, bem como a omissão no que tange às razões recursais do
agravo retido. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para fins
de prequestionamento.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
a certidão de fl. 236.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de

declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada, sob a alcunha de omissão e
contradição,  tentando,  tão  somente,  rediscutir  o  feito,  pois,  analisando  o  decisum
embargado, verifica-se que, no acórdão em questão, a abordagem acerca dos pontos
supracitados no relatório foi clara e detida, rebatendo todos os pontos impugnados
por meio dos presentes embargos.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
excerto da decisão impugnada, fls. 628/633 e 640/641:

Ab initio, cumpre analisar o agravo retido interposto pelo
promovido,  cuja  análise  foi  perseguida  em  grau  de
recurso, consoante o art. 523, §1º, do Código de Processo
Civil, requerendo seu provimento em razão de não haver
prova inequívoca da negativa do procedimento.
Sem razão, contudo, a parte recorrente.
Analisando  a  documentação  acostada  ao  caderno
processual, observa-se que a autora foi vítima de infarto,
necessitando, com urgência, da realização do referido ato
cirúrgico, bem como da colocação do stent.
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Vê-se, portanto, que o direito da autora,  nos moldes do
art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  encontra-se,
satisfatoriamente,  demonstrado,  pois,  em  que  pese  as
alegações  da  recorrente,  a  documentação  colacionada
demonstra apenas a necessidade do exame requerido, fls.
96/100, e não a sua autorização, como aduz a recorrente.
Ademais, ao contestar a ação, a promovida apenas rebateu
os  fatos  deduzidos  na  peça  preambular,  não  acostando
provas robustas que comprovem a autorização do exame
pleiteado.
Assim,  não prosperam as  justificações consignadas pelo
recorrente, pois o acervo probatório coligido demonstra,
de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações da
promovente. Logo, nego provimento ao agravo retido. 

(…)
Ao contratar  um plano  privado de  assistência  médico-
hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de,
caso venha a  ser  acometido de  alguma enfermidade,  a
empresa  contratada  arcará  com  todos  os  custos
necessários ao restabelecimento de sua saúde. 
Tal  prática,  todavia,  vem ocorrendo,  pois,  enquanto  os
pactuantes assumem, sem quaisquer reservas, o risco de,
eventualmente,  pagarem  a  vida  inteira  pelo  plano  e
jamais se beneficiarem dele, a operadora apenas dispõe
do  risco  de  arcar  com  os  custos  de  tratamento  de
determinadas doenças, normalmente as de mais simples
(e, por conseguinte, as de menor custo) solução.
Esse tipo de limitação de cobertura deixa o consumidor
em situação de desvantagem exagerada, na exata medida
em  que  restringe  direitos  fundamentais  inerentes  à
natureza do contrato de seguro-saúde. 
Há,  sem  dúvida,  inadmissível  desvirtuamento  da
natureza  do  contrato  de  seguro,  particularizada  pela
marca da aleatoriedade, quando uma só das partes limita
o risco, o qual é assumido integralmente pela outra. Por
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isso  mesmo,  as  cláusulas  existentes  nesse  gênero  são
nulas de pleno direito, conforme estabelece o art. 51, IV
c/c § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor:
Art.  51. São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
IV  –  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada,  ou  seja,  incompatíveis  com  a  boa-fé  ou  a
equidade.
(...)
§ 1º. Presume-se exagerada, ente outros casos, a vantagem
que:
(...)
 II  –  restringe  direitos  ou  obrigações  fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar
seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato,  o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares do caso - negritei.
Com base nesse fundamento, os tribunais brasileiros vêm
declarando  a  abusividade  de  cláusulas  contratuais  que
restrinjam  coberturas  ou  estabeleçam  exclusões
atentatórias  à  legítima  expectativa  do  consumidor  de
receber  integral  assistência  do  plano  de  saúde,
entendimento do qual comungo plenamente.
Não se trata de negar a força vinculante liberada por tais
pactos.  Absolutamente.  Trata-se  isto,  sim,  de,
reconhecendo-a,  emprestar  a  ela  exegese  e  aplicação
conforme ao espírito protetivo do Direito Consumerista e
à importância do objeto contratado: a tutela da saúde de
um ser humano.  
Destarte, a natureza peculiar do contrato de seguro saúde
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e a especial relevância do direito protegido estão a exigir
que a sua compreensão seja realizada à luz de princípios
maiores e, não, à vista das regras tradicionais da teoria
dos contratos. 
Tal  conduta  foi  exatamente  realizada  pelo  legislador
federal,  agindo  na  perspectiva  contemporânea  do
dirigismo contratual.
Mas isso não é tudo.
Afigura-se  inconcebível  que  num  contrato  como o  que
assinam os segurados da  UNIMED Campina Grande -
Cooperativa  de  Trabalho  Médica  Ltda,  empresa  de
grande projeção e de larga experiência no ramo de planos
de  saúde,  não  sejam  esclarecidos,  satisfatoriamente,
pontos tão importantes, essenciais à delimitação do raio
de abrangência da cobertura assistencial contratada.
A ausência  de  explicação  conceitual,  acessível  ao  homo
medius, do que viria a ser doença crônica também conduz
a iniquidade da cláusula e a torna abusiva. 
Também por essa razão, a cláusula contratual sob exame
é  nula,  de  sorte  que  não  pode  irradiar  a  eficácia
liberatória pretendida pela apelante.
É  sabido  que  os  pactos  ajustados  entre  empresas  de
assistência  médica  e  seus  beneficiários  normalmente
contêm  cláusulas  que  colocam  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada,  contrariando  as  legítimas
expectativas  daqueles  que,  salvo  raras  exceções,  com
muito sacrifício, pagam as elevadas prestações do plano
de saúde e dele esperam o melhor atendimento.
Nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, são nulas, de
pleno  direito,  as  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam
obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  bem  como
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.
Assim  sendo,  estão  prolíficas  de  boa-fé  as  formas  de
tratamentos  escolhidas  pelo  médico,  mormente  em  se
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tratando, in casu, de material  necessário para a realização
da  cirurgia  de  angioplastia,  procedimento  este
devidamente  demonstrado  na  documentação  encartada
aos autos, fls. 19/20.
Dessa  forma,  não  se  mostra  razoável  que  a  empresa
promovida negue a realização do exame requerido pelo
médico, sob o pretexto de não estar previsto nas cláusulas
contratuais.
(...)
Ressalta-se,  ademais,  tratar-se  a  presente  demanda  de
típica relação de consumo, consubstanciada na prestação
de serviços pela promovida, cujo beneficiária, ou melhor,
consumidora, é, sem dúvida, a autora que, ante o contrato
firmado,  espera  dele  o  atendimento  de  suas  legítimas
expectativas.
Esse é o entendimento sufragado pelos Tribunais:
PLANO  DE  SAÚDE.  CDC.  PROCON.  MULTA.
MOTIVAÇÃO.  
1  -  A  LEI  9.656/98,  QUE  REGULA  OS  PLANOS  E
SEGUROS  PRIVADOS  DE  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE,
NÃO  AFASTA  A  INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS  DE
PROTEÇÃO  AO  CONSUMIDOR  SEMPRE  QUE  SE
TRATAR  DE  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  2  -  A
ATUAÇÃO  DOS  ÓRGÃOS  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR A EXEMPLO  DO  PROCON,  PORQUE
LIMITADA  PELA  LEI,  NÃO  DISPENSA,  NA
APLICAÇÃO  DE  MULTA,  A MOTIVAÇÃO  DO  ATO,
COM  INDICAÇÃO  PRECISA  DA  INFRAÇÃO
COMETIDA. 3 -  APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJDFT,
Acórdão nº 201.737 – Rel. Des. Jair Soares, J. 04.10.04).
Nessa premissa, é importante afirmar que o direito à vida
é bem supremo garantido pela Carta Política de 1988 e,
mesmo  não  se  encontrando  ali  escrito,  sê-lo-ia  pelo
próprio direito natural inerente ao ser humano.
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Desse modo, não se vislumbra divergência alguma a
ser sanada no presente feito, ficando evidente a intenção do embargante de rediscutir
a  matéria  já  posta  em  análise  e  reformar  a  decisão,  fazendo  prevalecer  seu
entendimento, sendo tal procedimento inadmissível na via do recurso de integração.

A  propósito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
decretou sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
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regimental, a que se nega provimento.
(EDcl  no  REsp  615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
03/05/2012, DJe 09/05/2012).

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  da  inconformada,  isto  é,
analisar  todos os argumentos e citar  todos os dispositivos legais  ventilados pelas
partes em sua decisão, bastando embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o
entendimento por ele adotado. 

Sendo  assim,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionada  ao
reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de

Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0007125-12.2011.815.0011                                                                                                                     9



prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados pela insurgente, tendo referido
decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do  sustentado  pela  parte
inconformada.

Pelas  razões  postas,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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